
ZARZĄDZENIE  Nr 211/16 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 28 czerwca 2016 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I –go ustnego przetargu na najem 

lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Strzeleczki 

Na podstawie § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu 

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku poz. 

1490) oraz Uchwały Nr XXXI/200/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie za-

sad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Strzeleczki zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Powołuje się komisję przetargową w celu wykonania czynności związanych z przeprowadze-

niem ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 29 lipca 2016 roku na najem lokali użytkowych Wiej-

skich Ośrodków Zdrowia w miejscowościach: Dobra (dz. nr 565), Racławiczki (dz. nr 316/1), Strzeleczki 

(779/27), Zielina (176/2), będących własnością Gminy Strzeleczki w następującym składzie: 

1) Przewodniczący komisji - Kornelia Woś, 

2) Członek komisji - Łukasz Borsuk, 

3) członek komisji – Krystyna Niemiec, 

4) członek komisji – Fabiola Bielec. 

§ 2. Ustala się regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego  

Zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik  

do Zarządzenia Nr 211/16  

Wójta Gminy Strzeleczki  

z dnia 28 czerwca 2016 roku 

 

 

 

Regulamin pracy komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego 

na najem lokali użytkowych Wiejskich Ośrodków Zdrowia,  

stanowiących własność Gminy Strzeleczki 

 

 

§ 1. Celem działania komisji jest przeprowadzenie przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność 

Gminy Strzeleczki. 

 

§ 2. Komisja działa według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku  

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku poz. 1490). 

 

§ 3 Komisja przetargowa zachowuje quorum w obecności trzech członków komisji.  

 

§4. W razie nieobecności przewodniczącego komisji przetargowej, Wójt Gminy wyznacza jego zastępcę z pozosta-

łych członków komisji.  

 

§5. Organizację i warunki techniczne przetargu zapewnia Urząd Gminy Strzeleczki.  

 

§6. Decyzje w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu podejmuje Wójt Gminy,  

który rozpatruje zastrzeżenia do pracy komisji. 
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